
Concept notulen van de Algemene ledenvergadering van CoCounseling Nederland
3 april 2022 in, Stuurmankade 94, 1019 KR  Amsterdam

Aanwezig: Marlies Tjallingii, Henk Madhuizen, Sytse Tjallingii, Eveline Swidde, Joëlle 
Bogaert, Dori Steeneken, Jan van Krieken, Rob van den Brink , Liesbeth Bianchi, Mira Reus,
Hanneke Versteege

Afwezig met bericht: Minke Weggemans, Mark van Berkel, Ron Slot, Peter Koekebakker, 
Rita Prinsenberg, Joke Stassen, Annemarie van den Bogaard, Marian Tuk, Emmy Claussen, 
Ria Leenders, Evelien van Os

1. Marlies heet allen welkom. Joëlle is bereid om de notulen te maken. Hanneke zal ze  
uitwerken. 

2. Rondje Goed en Nieuw en daarna “wat wil ik vooraf over mezelf kwijt” Het .is een 
mooie verbinding om even van ieder te horen hoe het gaat.

3. Vaststellen van de agenda. Eventueel aanvullende agendapunten. Ingekomen stuk  
Emmy, wordt behandeld bij punt 13a CCI

4. Conceptnotulen ALV 2021: tekstueel: geen opmerkingen.

5. Conceptnotulen ALV 2021: n.a.v. de notulen wordt opgemerkt dat het jammer is dat  
de notulen van 2021 pas bij de uitnodiging kwamen. Het is beter dat mensen ze gelijk 
kunnen lezen. 
Besluit: Zodra de concept notulen klaar zijn komt er een link in de nieuwsbrief en op de site. 
Daarnaast worden de notulen gemaild aan alle leden.     

6. N.a.v. jaarverslagen over 2021 van regio’s, teachers etc.

 CCN online: voorstel (Rob) om de data van de bijeenkomst vooruit te plannen zodat 
dit automatisch in de agenda op de site komt. Wie het doet en welk thema er komt, 
wordt dan in de nieuwsbrief bekend gemaakt. Is akkoord 

 Website: Annemarie heeft geen affiniteit met de website en wil hiermee stoppen. 
Eveline, Liesbeth en Joëlle gaan de nieuwe web redactie vormen. Rob werkt hen in. 
Belangrijk is dat er teksten worden aangeleverd. Mira wil wel teksten aanleveren, zij 
heeft  verschillende dingen op PowerPoint staan over o.a. structuur. Ook maakte zij 
een template met filmpjes. 
Eveline benadert Annemarie voor een (zoom?)bijeenkomst met de nieuwe web 
redactie en met Rob i.v.m. de overdracht.

 webredactie@co-counseling.nl     Rob heeft automatisch ingesteld naar wie de 
inkomende mails worden doorgestuurd. Dit gaat met de nieuwe web redactie worden
aangepast. Voorstel is dat de web redactie maandelijks bijeen komt en wie afspreekt
wat  gaat doen (website, nieuwsbrief etc). Marlies stelt voor de thema’s van te voren 
aan te kondigen en zo mogelijk een verslagje te schrijven van de thema-avonden

 Ledenaantal: Momenteel zijn er 68 leden en vanuit de website kan hij maar 65 
brieven verzenden. Rob gaat dat aanpassen. 

 Leden zonder internet: Mira heeft contact met Annette en Edwin, zij hoeven geen 
nieuwsbrief tenzij er iets belangrijks is. Mira houdt dat bij.

 Regiogroepen: 
Eveline: Amsterdam loopt goed, er is een vaste kern, mensen zijn ook bereid om te 
betalen voor de bijeenkomsten voor de gehuurde ruimte

 Liesbeth: Den Haag loopt goed, ook met aspirant-leden. Er is behoefte om een regio-
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dag te organiseren. 
 Peercounselen: dit wordt door Miriam, Grietje en Annemarie gedaan bij stichting 

Perceval. Miriam en Grietje zijn ervaringsdeskundigen en begeleiden de groep met 
mensen met een psychiatrische achtergrond. . Het is niet helemaal hetzelfde als 
cocounselen. Er wordt met name geoefend met vrije aandacht geven. Sommige 
deelnemers zijn mogelijk geschikt als lid voor de CCN. 
Eveline heeft al eens deelgenomen aan de groep  en deelt haar ervaring.  
.

7. Verslag kascommissie over 2021
Wij hebben als kascommissie de boekhouding van de penningmeester Henk Madhuizen 
gecontroleerd. Doordat alles tijden van tevoren was aangeleverd konden wij dit online doen 
en kostte dit niet al te veel tijd. Uiteindelijk hebben wij geconstateerd dat alle inkomsten en 
uitgaven op de bankrekeningen van de CCN en CCI klopten met de aangeleverde 
boekhoudkundige overzichten. Wij konden geen onverklaarbare transactie vinden en zijn er 
daarom van overtuigd dat de boekhouding door de penningmeester correct heeft 
plaatsgevonden
Wij willen daarom Henk complimenteren met de zorgvuldige wijze waarop hij de 
boekhouding voor de vereniging doet. Daarom stellen wij de ALV voor de Penningmeester 
decharge te verlenen voor zijn taken in 2021.
Getekend: De kascommissie, bestaande uit Peter Koekenbakker en Liesbeth Bianchi.

Besluit:  aan de penningmeester wordt decharge (= ontheffing) verleend ! 

8. Goedkeuring financieel jaarverslag + balans 2021 
Een paar opmerkingen:

 Liesbeth vraagt Henk om de balansgegevens, dit was er vorig jaar wel bij. Henk gaat
dit alsnog maken en sturen. Liesbeth ondersteunt hem zo nodig

 Waarom  voor de CCI 2 rekeningen (lopende rekening en spaarrekening)? 
 Veranderen naar één rekening scheelt € 24 per jaar. Na enige discussie wordt          

besloten om dit zo te houden.    
             

Over de begroting: bij het onderdeel LW moeten ook de inkomsten worden genoemd.
-De ALV besluit te accepteren dat er per jaar 2 x 500 verlies voor het LW wordt 
geaccepteerd.
Over het zoom-abonnement: Nu betaalt de vereniging het zoom-abonnement van 
Annemarie, terwijl meer mensen hun eigen zoom-abonnement gebruiken voor de vereniging.
Besloten wordt om dit te veranderen per eerst mogelijke datum. Alle abonnementhouders 
van zoom kunnen per keer € 7.50 declareren bij de penningmeester voor in het belang van 
de vereniging gehouden zoom-bijeenkomsten. 
Hierna wordt het financieel jaarverslag goedgekeurd. 

9. Benoeming kascommissie 2023 (controle 2022)
De nieuwe kascommissie voor 2022 zal bestaan uit Liesbeth & Sytse. Mira is weer reserve.

10. Vaststellen van de contributie 2023
De bedragen blijven hetzelfde!!

11. Het Bestuur (zie toelichting): 
Misschien even handig om de taken van het bestuur nog even op een rijtje te  
hebben:

 Voorbereiden van de ALV, volledige stukken redigeren en zorgen dat die op tijd de 
deur uit gaan

 Het bestuur komt vier keer per jaar samen nu online en dat blijft zo.
 Vergaderingen voorzitten ook tijdens LW’s
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 Mensen stimuleren om mee te doen met activiteiten.
 Taken delegeren.
 Het bestuur zou het geheugen van de vereniging zijn,: wat hebben we eerder 

afgesproken over deze onderwerpen?

 Nieuwe Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen
We denken dat dit niet echt relevant is voor ons als kleine vereniging. Het gaat in 
deze wet om het voorkomen van verstrengeling van belangen en onrechtmatig 
gebruik maken van financiën. Dit laatste ondervangen we ook door de kascontroles 
wat  betreft de financiën.

Als vereniging dien je alert te zijn op dingen die mis kunnen gaan. Liesbeth ziet voor de CCN
geen situatie met belangenverstrengeling. Ook speelt de bestuursaansprakelijkheid bij 
bewust verwijtbare zaken.
Er volgt nog enige discussie over de kosten van deze verzekering (niet hoog) en 
onduidelijkheden over hoe het nu echt zit met de aansprakelijkheid: Afgesproken wordt dat 
Henk en Hanneke e.e.a. nog even goed nakijken en contact zoeken met de verzekering om 
onduidelijkheden op te helderen. Ze krijgen toestemming van de vergadering om eventueel 
een verzekering af te sluiten.

12. Landelijke Weekenden: Planning en prijs
 11 tot 13 maart 2022 gerealiseerd
 11-13 november 2022, catering door Judith en Evert van Koningsmaal. Zij zullen 

ons ook in 2023 blijven ondersteunen. Sytse, Marlies en Joëlle zorgen voor de 
voorbereiding, uitnodigingen, en het thema van het weekend.

De landelijke weekend hebben meer verlies geleden dan begroot. De laatste keer € 750.-. 
Kwam onder andere doordat  3 personen op het laatst afzegden. Hoe gaan we hiermee om? 
De vereniging heeft annuleringsvoorwaarden, die moeten onder de aandacht gebracht 
worden. Mensen kunnen dan zelf een verzekering afsluiten als ze dat nodig achten. Tot twee 
weken van te voren kun je nog afzeggen zonder kosten, daarna is er ingekocht en kan er 
geen geld meer teruggegeven worden i.v.m. de benodigde inkopen voor de catering (Judith). 
Zie onder aan de notulen een afspraak hierover in het Huishoudelijk regelement van de 
CCN. Per jaar blijft een subsidie van de vereniging van € 500 per keer maximaal begroot.

Voor het LW in november zal de annuleringsverzekering extra onder de aandacht worden 
gebracht door de organisatie (Marlies, Sytse en Joëlle)

De prijs: het voorstel is om de deelnameprijs te verhogen tot € 150,- pp i.v.m. gestegen 
kosten van de Peppelhoeve en de catering. Bij minder dan 20 deelnemers is er verlies, maar
door de subsidie kan het net uit. Dit voorstel wordt aangenomen. 
De frequentie: blijft op 2 x per jaar i.v.m. het onderhouden van de onderlinge contacten. 

Opmerking van  Rob: op de website staan alle financiële overzichten

12. CCI 2022 en ingekomen brief van Emmy.
 Ondanks dat de overheid de meeste corona maatregelen heeft losgelaten blijft dit 

een punt van aandacht. 
Of mensen wel of niet gevaccineerd zijn is op dit moment niet aan de orde. 

Besluiten:
 Mochten de overheidsmaatregelen veranderen, dan zijn die leidend.
 We vragen iedereen om van te voren een zelftest te doen en tijdens de week nog een

keer. Zelftesten dienen zelf meegenomen te worden, Iedereen is hier zelf 
verantwoordelijk voor. Bij klachten blijf je thuis of ga je naar huis.

 De website en het aanmeldingsformulier worden dienovereenkomstig aangepast. 
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Liesbeth zal Rob hiervoor de nieuwe tekst voor het inschrijfformulier geven.
 Het welkomstcomité schrijft de welkomstbrief met daarin de tekst over de 

coronaregels.

Hybride CCI of een combi tussen life en zoom: Marlies zou eventueel. via zoom een 
workshop willen geven aan mensen op afstand. Aisha was bereid om eventuele 
ondersteuning te geven als het nodig is om weer online de bijeenkomst te houden of dit 
hybride te doen. 
De meerderheid van de vergadering is hier niet enthousiast over. Helemaal hybride is niet 
handig. Misschien dagelijks een verslagje maken voor geïnteresseerden? 

Aantal deelnemers: maximaal 75 personen, inclusief 10 tenten.
Opgave via Rob en Liesbeth, niet via Nieuw Allardsoog, dit i.v.m. overheadskosten die door 
iedereen betaald moeten worden.

Teachersweekend: vindt plaats in een apart gebouw voor max 18 mensen (16 ps kunnen er 
slapen en Marlies en Sytse kamperen). Verzorging moeten ze zelf regelen, hiervoor zijn 
vrijwilligers binnen de groep nodig.
Er moet een aparte welkomstbrief komen voor deze mensen.
Bij de indeling van de kamers moet rekening gehouden worden dat de deelnemers de hele 
week van dezelfde kamers gebruik maken. 
Vraagje: hebben sommigen van de teachers een 1-ps kamer gevraagd? Actie Jan en Rob

Beurzen: De vraag is gerezen of mensen die een beurs hebben aangevraagd gebruik 
mogen maken van een 1-ps kamer. Er is bezwaar wanneer iemand én een beurs krijgt én 
een duurdere  eenpersoonskamer. Geopperd wordt dat het, wanneer dit om medische 
redenen is, mogelijk dat acceptabel is. Het bestuur pakt dit verder op en neemt hier een 
besluit over.

Er zijn 2 microfoons met voldoende batterijen nodig voor de CCI,  dit moet aangegeven 
worden bij Nieuw Allardsoog. Actie Rob en Liesbeth.

13. Website en ervaringen met de website.
Zie ook punt 6, 2e deel

PR Omdat het zo moeilijk is om mensen te werven dacht Hanneke te gaan werven onder 
coaches, als aanvulling op hun coaching praktijk. Mogelijk ook via overkoepelende 
organisatie, bijv. Nobco. Zie ook punt 15.

14. Activiteiten van teachers en toekomst visie CCN 
Hoe kun je andere mensen benaderen met het gedachtengoed van de CCN?
Bijv. workshops geven in de gevangenis, aan gevangenbewaarders of gevangenen. Dit is al 
eens geprobeerd, zonder succes.
In Israel hebben Janice en Avi Butavia dit gedaan en dat doen ze al jaren. Met als resultaat 
dat de gevangenen beter kunnen omgaan met hun emoties. Marlies en Sytse zijn een keer 
mee geweest..

Marlies vindt het belangrijk om hierover na te denken. Wie wil hier nog meer over 
meedenken??? Liesbeth, Marlies en Hanneke gaan hiermee aan de slag.

Actie: Hanneke zal Batja hierover benaderen en Sytse benadert Janice hierover voor input.

In het verleden, tijdens de ontwikkeling van de Basic Basics was het idee om 4 x per jaar een
introductie te houden met daarna een basistraining. Dit is diverse keren gebeurd, in Hoorn, 
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Den Haag en Zwolle. Het is wat verwaterd en het werd een techniekendag I en II. 

Brainstorm: 
 Op festival Wajid een workshop geven. Joëlle zal aangeven wanneer dit dan kan.
 Idee Dori: misschien reclame maken op de paranormale beurs in Rijswijk
 Idee Mira: misschien ook wanneer Djoj in Rotterdam een doorstart maakt? (expats?) 

Info hierover wordt tzt naar Hanneke gemaild. 
 idee Liesbeth: huiskamerbijeenkomsten
 Eventueel iets met buurthuizen
 Hoe kan Cocounselen werken bij vluchtelingen met trauma’s ?

Marlies denkt mee over een eventuele. regio dag wanneer daar een initiatief voor is.

Tijdens bijeenkomsten of techniekendagen is het fijn wanneer 4 á 5 ervaren cocounselers er 
bij zijn

De flyers van Annemarie kunnen gebruikt worden en dan kan de datum steeds worden 
aangepast.

De basistraining van Annemarie had 1 á 2 deelnemers.

15. Vaststellen begroting 2022: zie punt 8

16. Wvttk. Hier komen geen  nieuwe punten uit.

17. Nieuwe datum ALV 2023: 3 april 2023 in Amsterdam.

18. Rondvraag en sluiting: 

Mira: er zijn weinig actieve teachers. Kunnen we andere mensen inschakelen bij het 
teachersteam?

Annuleringsregeling voor activiteiten van de CCN.

"Bij aanmelding voor een weekend moet het bij aankondiging opgegeven bedrag worden overge-
maakt. Pas dan is je deelname definitief.
Bij annulering geldt: tot een maand voor het weekend wordt het bedrag minus een kostendekkend 
bedrag terugbetaald. In relatie tot de kosten van de gehuurde accommodatie. Bij annulering na twee 
weken voor het weekend, is in principe het hele aanmeldingsbedrag verschuldigd en wordt niets te-
rugbetaald. De organiserende commissie kan anders beslissen, wanneer de accommodatie andere 
voorwaarden hanteert."

https://www.co-counseling.nl/wp-content/uploads//Archief/Vereniging/Formeel/
HuishReglement_2011_04.pdf

Toevoeging: 
Zodra het aantal deelnemers voor de catering zijn doorgegeven (aan Judith), gaat zij inkopen doen en
ligt het bedrag dat CCN aan de catering moet gaan betalen helemaal vast. Of men nu wel of niet 
komt. 
Doorgaans vindt dat doorgeven een tot twee weken voor een LW plaats. Dus bij annulering na twee 
weken voor de geplande activiteit  liggen minimaal die kosten al vast.
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